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• Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem.
Subiectul I …………………………………….………………..……….…….....………...... 24 puncte
1. Se acordă 8 puncte, câte 1p pentru fiecare tip de relief corect identificat: 1–relief glaciar/vale
glaciară; 2–relief petrografic dezvoltat pe nisip; 3–relief litoral/deltaic; 4–relief fluvial/luncă;
5–relief magmatic/ vulcanic/coloane de bazalt; 6–relief eolian/dezvoltat pe conglomerate; 7–relief
structural monoclinal/de tip cuestă; 8–relief carstic/Podul Natural de la Ponoare.
Total 8 puncte
2. Se acordă 8 puncte, câte 1p pentru fiecare asociere corectă: 1-F; 2-B; 3-D; 4-H; 5-A; 6-G; 7-C;
8-E.
Total 8 puncte
3. Se acordă 3 puncte, câte 1p pentru fiecare tip genetic de lac: limane fluviale, lacuri între dune de
nisip; lacuri hidroenergetice/de acumulare (3x1p=3p);
Total 3 puncte
4. Se acordă 2 puncte, câte 1p pentru: minereuri neferoase, minereuri auro-argintifere; bauxită
(2x1p=2p);
Total 2 puncte
5. Se acordă 3 puncte, câte 1p pentru fiecare răspuns corect: vegetație azonală de luncă; faună
piscicolă/mamifere-mistreț, vidra; soluri azonale de luncă/hidromorfe (3x1p=3p) Total 3 puncte
Total Subiectul I (1+2+3+4+5) = 24 puncte
Subiectul II …………………………….………………..……….......…...…......…….......… 17 puncte
Se acordă 17 puncte pentru răspunsuri corecte, după cum urmează:
a. Se acordă 11 puncte, astfel:
1. Podișul Moldovei - (1p);
2. relief structural monoclinal/de tip cuestă (1p); relief fluvial/terase (1p)
3. în NV-altitudinea este mai ridicată, peste 600m (1p); influențe climatice scandinavo-baltice
în NV, iar în rest continentale/de ariditate (1p);
4. bazinul hidrografic al Siretului (1p); bazinul hidrografic al Prutului (1p);
5. iazuri/heleștee (1p) – ex. Dracșani (1p) sau hidroenergetice – Stânca Costești;
6. procese de ravenare/șiroire/torențialitate (1p); alunecări de teren (1p)
Total 11p
b. Se acordă 6 puncte, astfel:
1. Iași (1p)
2. Bahlui (1p)
3. A fost atestat după anul 1350/a devenit capitală a Moldovei în secolul al XVI-lea (1p);
în secolul al XIX-lea orașul avea o formă tentaculară, cu dezvoltare spre sud și vest, după
care s-a produs o compactare/zonele funcționale sunt urmare a urbanismului dirijat (1p);
4. funcție administrativă, universitară, culturală/istorică, industrială, comercială, turistică
(2x1p=2p)
Total 6p
Total Subiectul II (a+b) = 17 puncte
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Subiectul III ………………….………………..………..….........…...….....…….....……..… 24 puncte
Se acordă 24 puncte astfel:
1. Se acordă 3 puncte pentru asocierea corectă: x-A; y-C; z-B (3x1p=3p);
2. Se acordă 10 puncte, câte 1p pentru:
a. Munții Apenini (1p); vf. Gran Sasso d'Italia (1p)
b. Italia (1p);
c. Lacul Bolsena/Bracciano/Trasimeno (1p)
d. temperatura medie de -4oC / -4,5⁰C (1p)
e. Marea Tireniană, Marea Ionică, Marea Ligurică, Marea Adriatică (4x1p=4p). Se acceptă și
Marea Mediterană;
f. San Marino (1p).
3. Se acordă 4 puncte pentru:
a. Munții Pirinei (1p) - Vf. Pic d'Aneto (1p)
b. Andorra (1p); principat (1p)
4. Se acordă 7 puncte pentru:
a. Câmpia Panonică (1p)
b. Munții Mecsek, Munții Matra, Munții Buck (2x1p=2p)
c. Viena-NV; Zagreb –SV; Belgrad-SE (2x1p=2p)
d. Lacul Balaton (1p)
e. stepă (pustă) (1p)
Total Subiectul III (1+2+3+4) = 24 puncte
Subiectul IV …………………………………….………………..………..………….....…… 16 puncte
Se acordă 16 puncte astfel:
1. Se acordă 8 puncte, câte 1p pentru:
a. 1- Paris (1p);
2-Moscova (1p)
b. Paris - perioada antică (1p); Moscova - perioada medievală (1p);
c. Paris - Sena (1p); Moscova - râul Moscova (1p);
d. Luvru (1p); Kremlin (1p)
2. Se acordă 2 puncte pentru: 1-a; 2-b.
3. Se acordă 6 puncte pentru trei caracteristici demografice, pentru fiecare stat, rezultate din analiza
piramidei vârstelor corespunzătoare (3x2p=6p)
Total Subiectul IV (1+2+3) = 16 puncte
Subiectul V ........................................................................................................................ 9 puncte
1. Se acordă 7 puncte pentru:
a. Delta Dunării (1p);
b. trei factori care au contribuit la formarea unității de relief (ex.platformă continentală extinsă;
curenții circulari din Marea Neagră; lipsa mareelor; oscilațiile climatice din cuaternar;
aluviunile aduse de Dunăre) 3x1p=3p
c. două resurse naturale specifice: stuf, resurse piscicole etc. (2x1p=2p)
d. o minoritate etnică: ruși lipoveni (1p)
2. Se acordă 2 puncte pentru o explicație corectă.
Total Subiectul V (1+2) = 9 puncte
Total Subiectul I+II+III+IV+V = 90 puncte
Din oficiu: 10 puncte
TOTAL GENERAL: 100 puncte
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